
Banki dla studentów

01/2008 �

T
o, że wielu studentów nie posiada rachunku ban-
kowego, nie wynika tylko z ich młodego wieku. 
Wskaźnik ubankowienia naszego społeczeństwa 
w porównaniu do innych krajów europejskich 
jest niski. Szacuje się, że tylko 70 proc. Polaków, 

którzy ukończyli 15 rok życia posiada własne konto w banku. 
Oznacza to, że 30 proc. wciąż pozostaje do zagospodarowania 
przez banki.  

Student Pan? 
Problem w tym, że gros tych osób to ludzie starsi i mający 

niskie dochody, którzy nie planują otwarcia rachunków banko-
wych. Około 2/3 emerytów nie ma konta i odbiera świadczenia 
ZUS w formie gotówki. Istnieje też duża grupa mieszkańców 
wsi, do których trudno dotrzeć z ofertą nawet bankom spółdziel-
czym, bowiem w wielopokoleniowych gospodarstwach rolnych 
prowadzony jest zwykle jeden rachunek bankowy. 

Studenci są częścią segmentu klientów Premium, którzy in-
westują, zaciągają kredyty hipoteczne i gotówkowe. Jeżeli udaje 
się dotrzeć do nich odpowiednio wcześniej z ofertą, nie trzeba 
później ich wyrywać konkurencji. 

Segment „studenci” w dużych miastach akademickich jest 
już de facto zagospodarowany. Dowodzi tego strategia dużych 
banków, które wolą obecnie bardziej angażować się w consumer 
finance (karty kredytowe i pożyczki gotówkowe), niż rozszerzać 

ofertę kont osobistych obudowywanych sprzedażą krzyżową ko-
lejnych produktów (cross selling). 

Cena bliżej zera
Instytucjom finansowym coraz trudniej jest konkurować ceną 

produktu. Opłaty za podstawowe usługi (karta, ROR) w tym seg-
mencie spadły niemal do zera. W niektórych ofertach promocyjnych 
student może otrzymać darmowe konto osobiste nawet na całe życie. 

Niemal każdy większy bank posiada już specjalną ofertę dla 
studentów (ostatnio wprowadził ją Bank Polskiej Spółdzielczo-
ści). Bankowcy dostrzegli, że jest to grupa docelowa, która ocze-
kuje nie tylko prostego zestawu – ROR i karta płatnicza, lecz 
szerszego wachlarza produktów, w tym kart kredytowych i kre-
dytów odnawialnych w kontach. Wprawdzie dwa największe 
w Polsce banki są pod tym względem dosyć konserwatywne, ale 
należy oczekiwać, że i to wkrótce się zmieni. 

Do historii przechodzi opinia, że student to zwyczajny, ale 
nieposiadający dochodów oraz majątku i trochę nieodpowie-
dzialny klient („nie wiadomo, co mu odbije, czy nie wyjedzie na 
wycieczkę dookoła świata i nigdy z niej nie wróci”).

Zarządzanie za… Big Maca
Wydaje się, że polskie banki długo jeszcze będą musiały dopłacać 

do prowadzenia kont studenckich. Wbrew obiegowym twierdze-
niom obsługa rachunków detalicznych nie jest dla nich specjalnie 
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opłacalna. Przeciętna opłata za prowadzenie konta to równowartość 
ceny litra benzyny lub jednej kanapki Big Mac. Jak za obsługę cen-
trum zarządzania fi nansami osobistymi nie jest to drogo. 

Bankowcy szybko reagują na zmiany obyczajowe młodych 
ludzi. Student ma już możliwość założenia konta wspólnego 
z osobą niespokrewnioną, która nie przekroczyła wieku 30 lat 
(BZ WBK). Kredyt mieszkaniowy może wziąć razem z rodzica-
mi, dysponując opcją ich odłączenia od spłaty zobowiązania po 
zakończonych studiach (Lukas Bank). 

Średnie saldo na rachunku studenckim wynosi około 400 
złotych. Limity kredytowe w ROR uzależnione są od wysoko-
ści wpływów, a dopuszczalny debet przyznawany jest studentom 
według ogólnie obowiązujących zasad. 

„Kredytówka” na dzień dobry
Karty kredytowe przestały być produktem elitarnym, prak-

tycznie dostępne są dla każdego. Coraz więcej banków oferuje 

je studentom, odchodząc od uzależniania wysokości limitu od 
średniej oceny na studiach. Maksymalny limit wydatków na ta-
kich kartach wynosi przeciętnie 1500 złotych. 

Banki, nawet te konserwatywne dotychczas w przyznawaniu 
studentom kart kredytowych (City Handlowy), obecnie przyznają 
„kredytówki” bez obowiązku udokumentowania dochodów, a jedy-
nie za okazaniem dowodu osobistego i legitymacji studenckiej. 

Proponuje się studentom atrakcyjne produkty po to, aby przy-
lepić ich do siebie, czyli zwiększyć lojalność. Jest to opłacalne także 
dla studentów, ponieważ gdy w pełni usamodzielnią się, będą bardziej 
wiarygodnym klientem. Banki, udzielając kredytów, chociażby na 
uruchomienie fi rmy, sprawdzają przyszłego przedsiębiorcę w BIK-u 
i oceniają na podstawie tego, jaką posiada on historię kredytową jako 
osoba fi zyczna. Student kończy więc studia z… raportem BIK. Dzięki 
temu, podejmując pierwszą pracę, jest w stanie uzyskać kredyt szybciej 
i na lepszych warunkach. 

Superkarta bez zobowiązań
Karty płatnicze „ustudentowione” obok podstawowej funk-

cji mogą być kartami rabatowymi i dokumentami tożsamości 
ID, a to dzięki zastosowaniu w nich mikroprocesorów. Należy 
spodziewać się, że wkrótce takie karty będą wydawane na uczel-
niach razem z legitymacjami studenckimi. 

Płatności w internecie można już dokonywać nawet kartami 
płaskimi (czyli posiadających nadrukowany numer). Studenci 
korzystający na ogół aktywnie z wirtualnej sieci są z tego zadowo-
leni. Dodatkowo proponuje się im bogate pakiety ubezpieczeń, 
w tym polisę obejmującą sporty ekstremalne (snowboarding lub 
windsurfi ng).

W akcjach promocyjnych kartę przedstawia się studentom 
jako atrakcyjny substytut linii kredytowej w ROR. Tymczasem 
nie ma taryfy ulgowej, oprocentowanie i inne parametry są stan-
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Dostępność kredytów studenckich Udział w wartości zadłużenia (na 31.12.2006 r.)

W latach akademickich 1998/1999 – 2006/2007 banki 
udzieliły blisko 290 tys. kredytów studenckich.
Portfel kredytowy w bankach ogółem na 31 grudnia 2006 r. 
wyniósł ponad 2 miliardy zł.

Obecnie 7 banków udziela kredytów studenckich:
1. PKO Bank Polski SA
2. Bank Gospodarki Żywnościowej SA
3. Bank Pekao SA
4. Bank Zachodni WBK SA
5. Kredyt Bank SA
6. Gospodarczy Bank Wielkopolski SA
7. Bank Polskiej Spółdzielczości SA
BPH SA, Getin Bank SA, BOŚ SA zrezygnowały z udzielania 
nowych kredytów, obsługują jedynie wcześniej udzielone kredyty. 
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dardowe, a nawet mniej korzystne (niski limit). Kredyty miesz-
kaniowe dla studentów często różnią się tylko okresem karencji, 
a samochodowe rzadko znajdują się w ofercie banków. Nadal 
niezbyt popularne są kredyty preferencyjne z dopłatami z Fun-
duszu Pożyczek i Kredytów Studenckich. 

Bankowcy przyznają, że gdyby w Polsce studia były po-
wszechnie odpłatne, wzorem Stanów Zjednoczonych czy Wiel-
kiej Brytanii wydłużyłby się okres spłaty kredytów studenckich 
nawet do 35 roku życia. 

Jedwabiste konto z gitespompą
Agencje reklamowe na zlecenie banków prowadzą w środowi-

sku studenckim interaktywne akcje promocyjne. Robią prawdziwe 
„cuda na kiju” pod hasłem: jesteś za młody, żeby płacić za usługi 
bankowe! („Jedwabiste konto z gitespompa kartą za 0 zł, do tego 
w pytezbysia karta kredytowa”). Akcja promocyjna musi być na lu-
zie: imprezy, konkursy, fotogalerie, chaty, porady, gadżety… 

Dlaczego banki to robią? Po prostu coraz trudniej dotrzeć do 
studenta! Placówka bankowa, która do niedawna była dla klienta 
podstawowym wyznacznikiem decyzji, czy korzystać z konkret-
nej oferty, dzisiaj często przegrywa z bankingiem… w interne-
cie. Studenci wolą zakładać konta tam, gdzie będą obsługiwani 
szybciej i taniej. Nic dziwnego, że strony internetowe dużych 
banków zawierają już zamknięte witryny dla młodych klientów 
i użytkowników e-commerce. 

Lukas Bank – jako jeden z pierwszych – uruchomił specjalne 
placówki usługowe dla studentów w okolicach uczelni i miaste-
czek akademickich.

W Polsce, w odróżnieniu od rynków dojrzałych, nie ma 
darmowych wypłat ze wszystkich bankomatów, banki nie ofe-
rują nieoprocentowanego utrzymywania salda debetowego na 
rachunku (interest-free overdraft) czy kont oszczędnościowych 
zwolnionych z podatku. W krajach zachodnich kredyty studen-
ckie są o wiele bardziej dostępne, i to nie tylko te preferencyjne, 
ale również komercyjne wieloletnie.

Jak przylepić żaka do banku?
 Każdy bank – jak wiadomo – dużo ryzykuje, udzielając kre-

dytów młodym ludziom bez stałej pracy. Obsługując ich rachun-
ki, nie zarobi kokosów, a pożyczając pieniądze depozytariuszy, 
musi uwzględniać to, że okres karencji w spłacie kredytu może 
być w tym przypadku nadzwyczaj długi.

Bankowcy zauważyli, że ich usługi są „lepkie”: student ściąg-
nięty na lep darmowego konta bądź innego atrakcyjnego pro-
duktu raczej nie ucieknie, zwłaszcza gdy zaoferuje mu się kilka 
dodatkowych profitów, np. specjalną kartę kredytową. W ten 
sposób buduje się klientom tzw. barierę wyjścia. 

Okazuje się, że wielu bankom opłaca się dotować studentów 
nawet przez pięć lat i później odzyskiwać stopniowo swój wkład. 
Takie działanie to przejaw długoterminowej strategii najlepszych 
polskich instytucji kredytowych.

O czym warto pamiętać? Przede wszystkim o tym, że klepa-
nie po plecach nie zastąpi dobrej oferty. Może dlatego niektó-
rym bankom działalność w środowisku studentów przychodzi 
łatwiej, innym o wiele trudniej. 

Promocje i darmowe upominki mogą zdać się na niewiele, 
a zdobyte w łatwy sposób konta pozostać martwymi i jedynie 
pogarszać statystykę. 

Jeżeli młody człowiek będzie z usługi bankowej zadowolony, 
można spodziewać się, że w przyszłości skorzysta z kredytów i in-
nych wysokomarżowych produktów. Niestety czasem… u kon-
kurencji, ponieważ z badań wynika, że około 20 proc. studentów 
po zakończeniu nauki zmienia swój bank.  ®

Opracowano na podstawie prezentacji Michała Macierzyńskiego,  

analityka portalu Bankier.pl na seminarium ZBP pt. „Banki dla młodych” 

(listopad 2007 r.)

KREDYT ZE WSPOMAGANIEM…
Około 300 tysięcy spośród 2 milionów studentów 
objętych jest pomocą rządowych subsydiów, każ-
dego roku udzielanych jest około 20 tysięcy no-
wych kredytów preferencyjnych z dopłatami Fun-
duszu Pożyczek i Kredytów Studenckich. 


